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Bli med på en 17-dagers reise, hvor naturen er høyt rangert og
elsket av mange. På denne kjør-selv-ferien i Alaska og Yukon
(Canada), vil dere oppleve himmelhøye fjelltopper, et variert
dyreliv og helt unike landskaper man ikke finner andre steder.
Reisen starter og slutter i USA's største delstat, Alaska, i den
hyggelige byen Anchorage. Majestetisk natur og et rikt dyreliv er
Alaskas kjennetegn. Utenom noen av USA's høyeste fjell, finnes
det utallige brusende elver og dype fjellkilder, endeløse fjorder og
imponerende isfjell. Ute i villmarken kan dere se grizzlybjørner,
reinsdyr og elg, og mengder av hval som svømmer i havet.
Etter en rekke begivenheter i Alaska, kjører dere videre inn i
Canadas bakhage Yukon. Denne enorme, tynt befolkede og
vakre villmarken må bare oppleves med egne øyne, da man
veldig få steder på kloden ser slike uberørte landskap.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke nøye utvalgte
overnattingssteder. Velger dere å kjøre bobil, kan dere velge
mellom mange forskjellige campingplasser.

Kom tett på dyrene og USA's høyeste fjell i Denali NP

Se bjørnen fiske laks i Chilkoot River

Hør isbreene kalve i Kenai Fjords National Park

Kjør litt på Alaska Highway

Bli imponert av Canadas 7 høyeste fjell i Kluane NP

Se den historiske gullgraverbyen Dawson City

Opplev Klondike Gold Rush-atmosfæren i Yukon



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Anchorage
I dag er det avreise fra Norge med ankomst til Anchorage
i Alaska.

Dag 2: Anchorage
Anchorage er Alaskas største by, med omtrent 298.000
innbyggere, hvilket tilsier at halvparten av hele Alaskas
befolkning bor her. Anchorage er en av de viktigste
havnebyene i Alaska, når det gjelder handel og fiske. Prøv
derfor en av de mange rettene med ferskt krabbekjøtt
som de er kjent for. Hvert år blir byen pyntet med ca.
80.000 blomster som har samme farge som flagget.
Hvert år i juni er det blomsterfestival i Anchorage og hele
byen blomstrer.

Det er en del severdigheter som er verdt et besøk mens

man er i Anchorage, bl.a. Alaska Native Heritage Center
hvor man kan lære litt om kulturen til den amerikanske
urbefolkningen i Alaska. En annen mulighet er å besøke
The Alaska Zoo hvor man kan se mange av Alaskas ville
dyr.

Dag 3: Anchorage - Denali
National Park (379 km | 5
timer)
Kjør Glenn Highway nord mot Wasilla. Interessante
stopp langs veien vil være Alaska Native Heritage Center
og Eklutna Indian Village. I Wasilla så fortsetter du på
Parks Highway nord mot Denali National Park. Turen
fortsetter mot Matanuska-Susitna Valley og Denali State
Park. Her kan man dra innom det lille
gullmine-samfunnet Talkeetna, som er kjent for sin
spesielle sjarm og spektakulære sightseeingturer med fly
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Denali i Alaska
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over Alaska Range og Denali (tidligere kalt Mt.
McKinley).

Dag 4: Denali National
Park
I dag blir det en 3-8 timers lang busstur til Denali
National Park som fører deg cirka 88 km inn i parken.
Her kommer man tett på det vakre og barske ved Alaska,
for parken ligger midt i Alaskas enorme villmark. Parken
beboes av mange ulike dyrearter, og er du heldig så kan
du se bjørn, villrein, elg, sau, ulv og en rekke fuglearter.
Hvis det er skyfritt vær og opphold så kan man se Denali,
som er det høyeste fjellet i Nord-Amerika med sine 6190
m.o.h.

Resten av dagen er fri. Du kan nyte en av de valgfrie
utfluktene ved parkens inngangsområde som f.eks.
vannrafting (ikke inkludert i prisen).

Dag 5: Denali National
Park - Fairbanks (200 km |
2 1/2 time)
Denne morgenen så fortsetter kjøreturen på Parks

Highway nord mot Fairbanks. Denne turen preges av et
fantastisk skogs- og fjellandskap mens du kjører gjennom
små lokalsamfunn som Healy, Nenana og ved Ester, en
gammel gruveleir. I Fairbanks kan du besøke flere ulike
museer, eller ta en tur langs elven med en hjuldamper
(ikke inkludert).

Museer i Fairbanks:

Fountainhead Antique Auto Museum. Få et
innblikk i hvordan bilen og klesdesign har utviklet
seg fra den viktorianske tiden og frem til i dag.
Morris Thompson Cultural and Visitors Center.
Lær mer om Alaskas historie (gratis inngang).
University of Alaska Museum of the North. Her
kan du se 2000 år gammel kunst fra Alaska, samt
lære om Alaskas mangfoldige dyreliv, mennesker
og geografi.
Bouchard's International Dog Mushing and Sled
Museum. Se og lær mer om hundekjøring som er en
stor del av livet til de innfødte i Alaska.

Dag 6: Fairbanks - Tok
(330 km | 4 timer)
I dag går turen sør-øst på Alaska/Canada Highway til
grensebyen Tok. Du vil passere byen 'North Pole',
hjemmet til julenissen. Ta en liten pause her og besøk
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huset hans som er dekorert med lys, juletrær og masse
julepynt - det er vanskelig å ikke komme i julestemning
her, selv om sommeren.

Langs denne ruten er det utsikt til Trans-Alaska Pipeline,
verdens største rørledning, og Tetlin National Wildlife
Refuge, et landskap preget av flott og variert natur.

Dag 7: Tok - Dawson City
(296 km | 5 timer)
Top of the World Highway (delvis grusvei) tar deg
gjennom spektakulære landskap og områder med
gullminer. Når motorveien når sitt høyeste punkt får man
en utrolig utsikt over landskapet som åpner seg opp. Før
du ankommer Dawson City i Canada så krysser man
Yukon-elven med en ferge. Ved ankomst i Dawson City
så kan det føles ut som du har havnet i et annet århundre.
Opplev det gamle gullgraverområde Klondike.

Dag 8: Dawson City
Bruk dagen på å utforske gullgraverområdet Klondike og
nyt den gamle 'Gold Rush' atmosfæren i Dawson City
som stammer helt tilbake til 1800-tallet.

Dag 9: Dawson City -
Whitehorse (533 km | 6½
time)
I dag reiser du langs Klondike Highway sør-øst mot
Yukon's hovedstad, Whitehorse. På kvelden anbefaler vi
å ta et cruise langs Yukon River og muligens ta en kort
sightseeing tur med fly over byen (ikke inkludert).

Dag 10: Whitehorse -
Skagway (175 km | 2½
time)
Nyt enda en nydelig kjøretur i dag. Høydepunkter
inkluderer Emerald Lake, Carcross desert og den lille
landsbyen Carcross. Senere vil du nå den høyeste høyden
på motorveien som kalles White Pass. Hundrevis av
gulljegere klatret over denne høyden fra Skagway for å
nå de lovende gullfeltene i Klondike på slutten av
1890-tallet. Nyt en gåtur gjennom Skagway's historiske
sentrum og valgfrie utflukter.
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Dag 11: Skagway - Haines
Junction / Kluane National
Park
I dag, kjør gjennom naturskjønne Klondike Highway på
tilbakeveien, og reis videre til Alaska Highway til Haines
Junction. Haines Junction er hovedkvarteret til Kluane
National Park. Vær oppmerksom på at parken ikke er
tilgjengelig via veien. Den beste måten å se denne parken
på er en flightseeing tur, som er tilgjengelig fra Haines
Junction (ikke inkludert). I tillegg er det noen flotte
turstier som starter fra Kathleen Lake, bare noen mil sør
for Haines Junction, på Haines Highway.

Dag 12: Haines Junktion -
Tok (476 km | 6 timer)
Dagen i dag er spekket av naturskjønne omgivelser. Forbi
Haines Junction vil du kjøre forbi kystlinjen til den
lengste elven i Yukon, Kluane Lake. Etter å ha krysset
den amerikanske grensen så kan du se det beskyttede
landområdet Tetlin National Wildlife Refuge.

Dag 13: Tok - Wasilla (131
km | 5½ time)
Kjør gjennom Tok Cutoff preget av skog- og fjellandskap
til Glennallen. Fortsett på den naturskjønne Glenn
Highway til Wasilla. Høydepunkter på siste del av ruten i
dag er Matanuska Glacier og Matanuska River Valley.
Guidede isbre- og raftingturer er tilgjengelig. Når du
kommer frem til Palmer, besøk moskusokse gården eller
dra en tur til det bortgjemte, men nydelige Hatcher Pass
området.

Dag 14: Wasilla - Seward
(267 km | 3½ time)
Ta Glenn Highway sør mot Anchorage og fortsett på
Seward Highway. Utenfor Anchorage, reis langs
naturskjønne Turnagain Arm. Turnagain Arm er kjent for
tidevann, og noen ganger kan du se hvithval og
tynnhornsau langs veien. Et flott sted å stoppe for lunsj
er på Alyeska Ski Resort i Girdwood og en trikketur opp
Mt. Alyeska (ikke inkludert). Et annet interessant stopp
vil være en tur innom Portage Glacier og besøkssenteret
der.

I Seward så er det mange gode turmuligheter så hvis man
er interessert i en gåtur, kan en guidet tur opp til Exit
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Glacier anbefales, og ellers er Alaska Sea Life Center
spennende for de som liker dyrelivet i havet.

Dag 15: Seward -
Anchorage (204 km | 2½
time)
Denne morgenen så har du tid til å ta et 'wildlife and
glacier cruise' i naturskjønne Kenai Fjords National Park
(ikke inkludert). Kenai Fjords National Park er et
geologisk paradis, hvor de gigantiske isbreene møter
havet, og man kommer så tett på at man kan både se og
høre isen knake når den styrter ned i havet.

Videre går turen på Seward Highway tilbake til
Anchorage.

Dag 16: Avreise fra
Anchorage
I dag er det avreise fra Anchorage, og turen går nå hjem
til Norge etter en uforglemmelig bilferie i Alaska og
Yukon, Canada.

Dag 17: Ankomst i Norge
Etter en lang flytur er det ankomst i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt dobbeltrom)

Standard
50 298,00 NOK

Premium
58 998,00 NOK

Reiseperiode Juni-August  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
56 698,00 NOK

Premium
65 498,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
50 198,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
51 598,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
15 netter på hotell i Alaska og Yukon
14 dagers billeie inkl. ansvars- og kaskoforsikring
Tur i Denali National Park

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Overnatting, turer og transfers, som ikke er nevnt i programmet
Måltider som ikke er spesifisert i programmet
Tips
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 7 600 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 25 400 (tillegg til prisen pr. person)

Standard eller Premium hoteller:

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
14 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/alaska-og-yukons-hoydepunkter-53232?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/alaska-og-yukons-hoydepunkter-53232%3E

